
ZAŁĄCZNIK NR I.3 do SIWZ 
 

UMOWA - Projekt 

 

zawarta w dniu …………………………….  roku w Szprotawie pomiędzy: 

Gminą Szprotawa w imieniu której działa Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie 

reprezentowany przez Dyrektora Dorotę Grzeszczak, 

przy kontrasygnacie Izabeli Tomczak – Głównej Księgowej, 

Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa 

zwana dalej  „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej  „Wykonawcą” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 
szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych w terminie od 01.09.2020 do 25.06.2021 - z 
wyłączeniem dni wolnych od zajęć (188 dni nauki szkolnej) oraz na zasadach przewidzianych w SWIZ i 
Załączniku nr 3 - Umowie. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie 
biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. , poz. 58 z późn. zm.). W ramach niniejszego zamówienia:  
1) Wykonawca udostępni darmowy przejazd dla jednego opiekuna na każdej trasie, którego zapewnia 
Zamawiający. Z przewozów będą korzystać uczniowie szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych 
wydanych przez Wykonawcę według otrzymanych od Zamawiającego imiennych list uczniów uprawnionych do 
dowozu. 
2) Szacunkową ilość uczniów uprawnionych do otrzymania biletu na poszczególnych trasach przedstawia 
załącznik nr III.1 do SIWZ. 
3) Listy uczniów będą comiesięcznie aktualizowane przez Zamawiającego i na podstawie list Wykonawca będzie 
wystawiał bilety miesięczne dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Bilety będą przekazywane 
Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający 
przekaże aktualne listy uprawnionych uczniów do ostatniego dnia miesiąca , a jeżeli jest to dzień wolny to dnia 
poprzedzającego. Zamawiający oświadcza i zastrzega sobie prawo w przypadku czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, po pisemnym uprzedzeniu, do nieprzedstawienia w ww. terminie 
przez Zamawiającego zaktualizowanej listy uczniów i nie korzystania z usług Wykonawcy. Zamawiający tym 
samym, w ww. okresie, nie będzie zobowiązany dokonywać zakupów biletów w okresie ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne 
roszczenia. 
4) W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego dowóz uczniów nie będzie realizowany.  
5) Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za 
miesiąc wykonanej usługi. 
6) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w trakcie trwania danego miesiąca wprowadzone zostanie zdalne 
nauczanie Zamawiający zapłaci za usługę proporcjonalnie według ilości dni wykonywania usługi stosując 
wyliczenie: 

𝑘𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑧 𝑢𝑚𝑜𝑤𝑦 ÷ 𝑑𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑛𝑒𝑗(188) = 𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎  



 
𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎 × 𝑖𝑙𝑜ść 𝑑𝑛𝑖 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 = 𝑘𝑤𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢 

 
7) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wprowadzone zdalne nauczanie będzie obejmowało pełen 
miesiąc kalendarzowy – usługa nie zostanie wykonana. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
roszczenie wynagrodzenia.  
8) Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu usługi ustalonego w pkt 3.1 SIWZ, a w konsekwencji 
również całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu 
przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy nie 
przysługuje wówczas prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres usług. 
9) Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza 
się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów.  
10) Zamawiający dopuszcza/przewiduje możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów.  
11) Zamawiający dopuszcza modyfikację rozkładu jazdy autobusu w porozumieniu i uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
12) Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie 
przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć 
odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości 
dowożonych osób wraz z osobami mającymi odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób.  
13) Na niektórych trasach przewożeni będą uczniowie niepełnosprawni w związku z tym samochody w tych 
przypadkach muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.  
14) Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi 
niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.  
15) Wykonawca będzie przestrzegał regularności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem 
przewozów. Wyjątek stanowi zmiana w porozumieniu z Zamawiającym.  
 
 
 

 

Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego  

 
3.1.Zakres zamówienia  

Część I zamówienia     
TRASA NR 1 /Witków – Rusinów – Siecieborzyce- SOSW Szprotawa/ Autobus na 55 miejsc / dojazd od strony Bobrzan 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.05 – Witków – przystanek zielony/PGR/ 12.30 – SOSzW Szprotawa 13.55 – Siecieborzyce Szkoła 

7.07 – Witków - przystanek na żądanie 12.45 – Siecieborzyce Szkoła 
14.00  – Siecieborzyce  /PKS Świetlica , przystanek 
czerwony/ 

7.10 – Witków Kościół 
12.50  – Siecieborzyce  /PKS Świetlica , 
przystanek czerwony/ 14.03 – Siecieborzyce  /PKS/ - przystanek zielony 

7.13 – Witków skrzyżowanie 
12.52 – Siecieborzyce  /PKS/ - przystanek 
zielony 

14.05 – Siecieborzyce Koło krzyża / na żądanie/ 



7.15 – Witków na żądanie 
12.55 – Siecieborzyce Koło krzyża / na 
żądanie/ 

14.10 – Rusinów 

7.22 - Rusinów 12.57 – Rusinów 14.20 – Witków na żądanie 

7.24 – Siecieborzyce – koło Krzyża / na 
żądanie/ 

13.05 – Witków na żądanie 14.25 -  Witków Skrzyżowanie 

7.27 - Siecieborzyce PKS świetlica – 
przystanek czerwony 

13.12 - Witków Skrzyżowanie 14.30  - Witków Kościół 

7.30 – Siecieborzyce PKS  – przystanek 
zielony 

13.20 - Witków Kościół 14.35 – Witków przystanek na żądanie 

7.32 - Siecieborzyce  Szkoła 13.25 – Witków przystanek na żądanie 14.40 – Witków – przystanek zielony / PGR/ 

7.35 – Siecieborzyce świetlica 13.30 – Witków – przystanek zielony / PGR/   

7.40 - Witków skrzyżowanie     

7.50 – Szprotawa  Chrobrego     

8.05 – Szprotawa S O Sz W     

   
Część II zamówienia     
TRASA nr 2 SOSzW – Witków – Długie – Szprotawa przewóz osób niepełnosprawnych - Bus 20 miejsc 
 

  
Odwóz  z SOSzW    
15.10 – SOSzW ul Sobieskiego   
15.20 – Szprotawa Dom Kultury   
15.30 -  Witków – skrzyżowanie   
15.40 – Siecieborzyce świetlica   
16.00 -  Długie   

   
Część III zamówienia     
TRASA NR 3 /Borowina – Długie – Borowina – Pasterzowice – SOSW Szprotawa /autobus na 55 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7:15  - Borowina 13.00 – SOSW Szprotawa  15.10 – Długie szkoła 

7.20 – Długie  - skrzyżowanie  13.05 – Szprotawa SzDK 15:15 – Długie Stare bloki 

7.23 – Długie ośrodek 13.07 – Szprotawa D.A 15:17 – Długie PGR 

7.30 – Długie Stare Bloki 13.12 – Pasterzowice 15.25 - Borowina 

7.32 – Długie PGR 13.17 - Borowina 15.30 – Pasterzowice 

7.35– Długie Szkoła 13.22 – Długie szkoła 15.35 - Szprotawa D.A. 

7.40 -  Długie ośrodek  13.30 – Długie PGR    
7.42 -  Długie skrzyżowanie 13.40 – Długie Szkoła    
7.47 – Borowina 13.45 - Długie ośrodek   
7.53 – Pasterzowice 13.50 – Długie skrzyżowanie   



7.58 – Szprotawa D.A 14.00 - Borowina     
8:00 – Szprotawa SzDK      
8.05 – SOSW Szprotawa      
 
 
 
 
   
Część IV zamówienia     
TRASA NR 4 /Dzikowice – Wiechlice - Szprotawa /autobus na 48 miejsc   

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły   
7.25 -  Dzikowice I 15.15 – Szprotawa D.A  
7.30 – Dzikowice II 15.20 – Wiechlice szkoła  
7.35 – Dzikowice III 15.36 -  Dzikowice I  
7.50 - Wiechlice szkoła 15.39 – Dzikowice II  
7:55 – Szprotawa D.A  15.45 – Dzikowice III  

   
Część V zamówienia     
TRASA NR 5 /Cieciszów – Wiechlice – Henryków - Szprotawa - Wiechlice/autobus na 50 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.15 – Cieciszów  12.50 – Szprotawa D.A 15.15 – Szprotawa D.A 

7.20 – Wiechlice I 12.55 - Wiechlice – szkoła 15.20 – Wiechlice szkoła 

7.22 – Wiechlice II 13.03 – Szprotawa ul. Nowa 15.30 – Henryków 

7.28 – Henryków  I 13.08 - Henryków II 15.40 - Wiechlice I  

7.31 – Henryków II 13.10 – Henryków III 15.45 – Wiechlice II 

7.34 – Henryków III 13.12 – Szprotawa ul. Warszawska 15.50 – Cieciszów 

7.40 – Szprotawa D.A 13.15 – Wiechlice wieś   
7.45 – Wiechlice Szkoła 13.17 – Wiechlice II   
  13.19 – Cieciszów    
  13.25 – Dzikowice I   
  13.28 – Dzikowice II   
  13.30 – Dzikowice III   

   
Część VI zamówienia     
TRASA NR 6 /Pasterzowice – Kartowice – Szprotawa - Wiechlice/autobus na 55 osób 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły   
7.25 - Kartowice 15.20 – Wiechlice szkoła  
7.30 – Pasterzowice kościół 15.25 – Szprotawa D.A  
7.37 – Pasterzowice I 15:30 – Pasterzowice  
7.43 – Szprotawa D.A 15.37 – Kartowice  



7.48  - Wiechlice szkoła    
   

   

   
Część VII zamówienia     
TRASA NR 7 / Nowa Kopernia – Szprotawa – Szprotawka – Wiechlice - Szprotawa / Autobus na 48 miejsc 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

7.10 – Nowa Kopernia  12.55 – Wiechlice –szkoła 15:20 - Wiechlice Szkoła 

7.20 – Szprotawa ul. Młynarska 13.05 -  Szprotawka 15:30 - Szprotawka 

7:21 – Szprotawa ul. Kościuszki 13.20 – Pasterzowice – sklep 15:45 – Szprotawa ul. Kościuszki 

7:36 - Szprotawka 13.22 – Pasterzowice - na żądanie 15:46 – Szprotawa ul. Młynarska 

7.45 - Wiechlice Szkoła 13.24 – Kartowice 15.56 – Nowa Kopernia 

8:00 – Szprotawa D.A 13.40 – Nowa Kopernia   
 
   
Część VIII zamówienia     
TRASA NR 8 /Wiechlice - Szprotawa miasto - SOSW   
Bus 25 osób   
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły  
7.30 – Wiechlice szkoła  15.10 – SOSW Szprotawa  
7.33–  Wiechlice ul. Nowa   15.15 – Os. Słoneczne   
7.35 – ul. Kościuszki  15.20 – ul. Chodkiewicza SZDK  
7.40 - ul. Kochanowskiego 15.25 – Os. Chrobrego  
7.42 – Os. Chrobrego 15.30 – ul. Kochanowskiego  
7.45 – ul. Kopernika 15.35 – ul. Waszyngtona  
7.50 – ul. Chodkiewicza SZDK 15.40 - Wiechlice ul. Nowa  
7.55 – Os. Słoneczne 15.45 – Wiechlice sztabowiec  
8.00  – SOSW 15.50 – Wiechlice szkoła  

   
Część IX zamówienia     
TRASA NR 9 / Wiechlice - Dzikowice - Henryków - Szprotawa SOSW   
Bus  6 osób   
Uwaga ! Przewóz osób niepełnosprawnych- należy zapewnić odpowiedni środek transportu, wózek inwalidzki 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły  
8.00 - Wiechlice lotnisko  12.45 – SOSW Szprotawa   
8.20 - Dzikowice  12.50 – ul Sobieskiego - huta  
8.30- Henryków -  13.00 - parking Pepco  
8.40 – parking Pepco 13.15 - Henryków  
8.50 – ul Sobieskiego - huta 13.25 - Dzikowice  



8.55 – SOSW Szprotawa  13.35 - Ul. Nowa   
  13.45 - Wiechlice szkoła  

   
Część X zamówienia     
TRASA NR 10 /Dziećmiarowice – Bobrowice – Leszno Dolne – Biernatów – Sieraków – Leszno Górne – Wiechlice – 
Szprotawa/ 
autobus  55 osób   
Uwaga ! Przewóz osoby niepełnosprawnej  - należy zapewnić odpowiedni środek transportu 

   
Dowóz do szkoły Odwóz ze szkoły Kurs 1 Odwóz ze szkoły Kurs 2 

6.40 – Dziećmiarowice 13.10 – Leszno Górne 14.30 – SOSzW Szprotawa ul Sobieskiego 

6.50 - Bobrowice 13.20 - Sieraków 14.50 – Leszno Dolne 

6.55 – Leszno Dolne 13.30 – Biernatów 15.00 – Leszno Górne  

7.08 – Biernatów 13.40 – Bobrowice  15.05 – Sieraków 

7.20 - Sieraków 13.50 - Leszno Dolne 15.15 - Biernatów 

7.25 - Leszno Górne fabryczna hotel   15.30  – Bobrowice 

7.35 – Leszno Górne – szkoła wyjazd   15.35 – Leszno Dolne 

7.40 – Leszno Dolne   15.50 – Szprotawa 
7.55 - Szprotawa ul Sobieskiego – 
SOSzW     

 
§ 2 

1. Liczby przewożonych uczniów mogą ulec zmianie. Zmiany te muszą być akceptowalne przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się zabierać dzieci z przystanków i o godzinach wskazanych w § 1 ust 3 umowy 

2. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny 
technicznie pojazd , aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w 
razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 1 godziny.  

3. W przypadku braku zabezpieczenia  pojazdu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we własnym zakresie 
a kosztami obciąży Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

5. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług 
przewozowych w terminie określonym w § 1 umowy Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia 
wykonania usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości 
kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. 

§ 3 

1. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz 
świąt narodowych i kościelnych i ferii świątecznych ogłoszonych jako dni wolne od nauki. 

2. Sporadycznie szczegółowe ustalenia dotyczące trasy i godziny przejazdów, liczby uczniów dokonuje 
Zamawiający z Wykonawcą, co może skutkować zmianą godzin przejazdów oraz liczby przewożonych 
uczniów. 

§ 4 
1. W związku ze świadczeniem usługi przewozu uczniów Wykonawca zobowiązuje się do: 

- zagwarantowania przewożonym uczniom miejsc siedzących  
- posiadania niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z 

wykonywaną usługą przewozową,  
- zapewnienia takiej liczby pojazdów aby przewóz przeprowadzony był bezpiecznie i terminowo,  



- zabezpieczenia pojazdu zastępczego, na swój koszt, w przypadku uszkodzenia autobusu. 
- utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe  wykonanie umowy 
- utrzymanie taboru autobusowego w należytej czystości i higienie w szczególności wnętrze pojazdów i 

siedzenia. 
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu w skutek okoliczności, 

których nie mógł on uniknąć ani zapobiec ich skutkom (gołoledzi, zasp śnieżnych itp. warunków 
uniemożliwiających przewóz).  

§5 
Autobusy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki w szczególności określone 

przepisami: 
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ. U. z 2019 r., poz.58) 
- prawa o ruchu drogowym  z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 855) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 11 

grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355) 
§ 6 

1.  Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie brutto za całość wykonanej usługi tj: 

…………………………………………………………….. 

2. Przewoźnikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę tj: 

……………………………………………………………… 

 
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za 

miesiąc wykonanej usługi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie …… dni 
od doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Fakturę VAT za wykonaną usługę Wykonawca wystawi na podstawie list uczniów uprawnionych. 
5. Listy uczniów będą comiesięcznie aktualizowane  przez Zamawiającego i na podstawie list wykonawca 

będzie wystawiał bilety miesięczne dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Bilety będą 
przekazywane Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca za potwierdzeniem odbioru przez 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu usługi ustalonego w pkt 3.1 SIWZ, a w konsekwencji 
również całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu 
przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy 
nie przysługuje wówczas prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres usług. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w trakcie trwania danego miesiąca wprowadzone zostanie 
zdalne nauczanie Zamawiający zapłaci za usługę na podstawie wystawionej faktury za bilety miesięczne 
przekazane na początku miesiąca. 

8. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wprowadzone zdalne nauczanie będzie obejmowało pełen 
miesiąc kalendarzowy – usługa nie zostanie wykonana. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
roszczenie wynagrodzenia.  

9.  Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej. 
Faktury składane w formie elektronicznej powinny być składane za pomocą Platformy Elektronicznego 
Fakturowania -Numer PEPPOL 9241913362 

§ 7 
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 8 
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. 



2. Kary będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach : 
1) Wykonawca  płaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 
pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia za przewóz – wymieniony w § 6 ust.1,  

b) za niewykonanie jednego dowozu uczniów do szkoły w konkretnym dniu nauki szkolnej w 
wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1 – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 
4 ust.2. 

c) za niewykonanie jednego odwozu uczniów ze szkoły do ich miejsca zamieszkania w konkretnym 
dniu nauki szkolnej w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1. – z wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w § 4 ust.2. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych 
kar z wynagrodzenia ustalonego w §6 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

         
§ 9 

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za 
opóźnienie. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom tj:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom  
trzecim. 

3. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części lub całości usługi podwykonawcom pod warunkiem, że 
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wykazując 
część zadania, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
przedstawia umowę lub jej projekt.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany 
wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 
jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usługi określonej w umowie lub projekcie, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi  Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

8. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego 
wierzytelność jest częścią składową faktury, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Wraz z potwierdzeniem 
podwykonawcy Wykonawca dostarcza kopię faktury podwykonawcy wraz z potwierdzeniem jej zapłaty. 
Powyżej wymienione dokumenty Wykonawca składa wraz ze swoją fakturą. 

9. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 8, Zamawiający zwróci niezwłocznie 
fakturę Wykonawcy. 

10. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy cesji wierzytelności pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą na 
podstawie, której Zamawiający zapłaci bezpośrednio na konto Podwykonawcy wynagrodzenie za usługę 
wykonaną przez Podwykonawcę. W takim przypadku wraz z fakturą głównego Wykonawcy należy złożyć 
kopię faktury Podwykonawcy oraz stosowny dokument w oparciu o który należy zapłacić Podwykonawcy. W 
takim przypadku nie maja zastosowania pkt 8. i 9. § 10 niniejszej umowy. 

11. Nie dopuszcza się zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 
12. Wykonanie usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 



 

§ 11 

   1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy; 
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów do którejkolwiek szkoły bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) jeżeli Wykonawca zaprzestał realizować przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy 
niż dwa dni do którejkolwiek szkoły na terenie gminy, 
6) w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że autobusy podstawione do przewozu uczniów, bądź też 
kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych uczniów oraz osób 
trzecich. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających jego złożenie.  

 
§ 12 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§14 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 
osiągniecia porozumienia  w terminie 2 miesięcy od dnia zawiśnięcia sporu, przez Sąd właściwy miejscowo ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.).  

§ 16 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 

 


